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Hemerotekari begi okerrrarekin begira

Haritz Alberdik, ekin dio berriro ere
haize-errotak dauden lekuan erraldoiak
borrokatzeari. Kazetaritzaren oinarrizko
printzipioak ez errespetatzea leporatzen
dit. Ezjakintasuna ausarta dela dio
esaera batek, eta eredu garbia dugu
herrian. 

Lehenengo puntuaz: Iparraren eta
beste edozein taldek helarazitako
prentsa ohar guztiak sartu ditut. Gezu-
rra da nire iritzirik sartu izan dudanik
zuen oharretan, baina ez zuenetan ez
beste inorenetan, eta gezurra prentsa
oharrei tratamendu desberdina ematea-
rena. Iparrak antolatutako hitzaldiak,
albisteak eta oharrak, bakar-bakarrik
askotan eman ditut: 04-VII-9, 04-XII-18,
05-01-19, 05-03-11, 05-03-20, 06-III-31…
Oharretan beste alderdi batzuen aipa-
menak azaldu izan direnean, batez ere,
beste alderdien jarrerak kritikatzen dire-
lako, orduan, sartu ditut besteen iritziak;
edo beste alderdiek hartzen dituzten
erabakiak ere zuk azaldu behar al
dituzu? Beste batzuetan zure oharra
berri oso bat idazteko nahikoa ez bada
(azken prentsa oharraren kasua, hilabe-
teak prentsa oharrik bidali gabe egon
ondoren bidali zenidan lau puntuko
telegrama) eta gaia interesgarria irudi-
tuz gero, berri hori beste batzuen iritzie-
kin osatzea kazetaritzan ohikoa da.
Obsesionatuta ez dagoen edozeinek
naturaltasunez hartu beharreko gauza.  

Egiaztatu gabeko notiziena diozunean
bihurtzen da surrealista zure gutuna.
Egiaztatu gabeko notiziak ateratzea
leporatzen didazu eta gero, “Polizia
Autonomikoaren erasoei erantzuteko
prentsaurrekoa” aipatu (05/10/2).
Prentsaurreko hori eman zenean bertan
nengoen eta nik ikusi nuen nor zegoen
eta nor ez. Antolatzaileek kontzentra-
zioa babestu zutenen zerrenda eman
zuten eta Aralar-Independenteak-ek
jakinarazi zuen han egongo zela.

4-artzape @topagunea.com

gutunak]

Hurrengoan Aralarrekoak bertan egotea
ez baduzu nahi esaiezu, baina nik neure
begiekin ikusi dudan zerbait argitarat-
zeko ez diot inori baimenik eskatu
behar. Zuk diozun hori da zentsura.

Beste “kazetaritzaren printzipio” bat
urratuz, nire hitzak balira bezala,
komatxo artean, jartzen dituzu EHNA-
ren tramitazio egunaren ingurukoak,
alegia, notizia ez zela”koan. Horren gai-
neko informaziorik ez zenidaten hela-
razi! Hori bai dela manipulatzea! 

Alderdi interesak izatea leporatzen
didazu. Bi urte daramatzat DVn kroni-
kak idazten, 610 kronika izan dira, eta
horietatik 39 kroniketan azaldu da zuen
inguruko albiste edo oharren bat, Arala-
rrena aldiz 21 kroniketan. Zuei buruz
25.386 karaktere idatzi ditut (eta bada ia
urtebete oharrik bidaltzen ez didazuena,
salbuespen batekin), eta 22.175 Aralarri
buruz; 10 aldiz izan zarete albiste
nagusi, Aralar 8 aldiz, 4 fotonotizia izan
dituzue...  

Hemen Getariako DV-ko kazetariaz
ari zara, baina beste hedabide batzuetara
ere zure kazetaritza lezio preziatuak
inpartitzera joan behar izan duzula ez
duzu aipatu. Arazoa kazetariok gara ala
zu?

Irantzu Ezenarro

DV Getaria

Kultur batxordeburuari

Aldizkari honetan aurreko alean Andoni
Aristi kultur Batzordeburuak Iparrari
eginiko akusazioei erantzuna:

1- Edozein herritarrek Udal honetan
aurkeztutako proiektu bati (mendi espe-
dizioak, kooperazioa...) erantzuteko diru
poltsa baten beharra aurreikusten
genian, eskualde honetan hainbat Uda-
lek (Azkoitia eta Azpeitia) aspalditik

Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera
bidali zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez
200200 hitz izan beharko ditu eta luzeagoak direnak
mozteko eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu
testu iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du
bere gain hartuko argitaratzen diren iritzien
gaineko erantzukizunik. 

martxan duten bezala; beti ere, Eusko
Jaurlaritzak Euskal Fondoaren bitartez
bideratzen duen politika ardatz hartuta,
bertan herriaren aldeko onurak begi bis-
takoak baitira. 

2- Gure proposamenek jasotako erant-
zunak argumenturik eduki ezean Ipa-
rraren irizpidea ez duk batere aldatu,
batik bat, esku artean ditugun datuetan
oinarritzen baikara: arauetan kultur eki-
pamenduei emandako garrantzi eza,
urteko aurrekontuetan eragile sozialei
babes ekonomiko eskasa (apenas igoe-
rarik ez)edota diru publikoaren kudea-
keta okerra (zer duk, bada, Kutxa?

3- Iparrari ardura eskatu baino lehe-
nago hobe huke errealitatetik abiatuko
bahintz, zeren eta berriro ere gogorarazi
nahi diagu hik eta hire alderdiak Madri-
len onartu eta Udal honetan aplikatzen
duzuen lege antidemokratikoaren esker
kanporatuak gaudela.

Kultur Batzordeburu baten aldetik
harrigarria duk oposizioan dagoen
alderdi baten proposamenen aurrean
erakutsitako maila politikoa, are harri-
garriagoa gure zinegotzi ilegalizatuari
egindako deskalifikazio pertsonalak, eta
hori ez diagu onartzen, jakinda gezurre-
tan edota desitxuratutako errealitatean
oinarritzen haizela. Horrexegatik,
harrotasunez esango diagu bat egiten
dugula gure militantea den Haritz
Alberdirekin, bere ibilbide politikoak
erakusten baitigu, egunerokotasunean,
herriaren aldeko interesen aldeko borro-
kan duen konpromisoa, nahiz eta asko-
tan kostu pertsonal ikaragarriak jaso;
zuen interesak dituk, gaurko egunez,
oso garbi  ez daudenak. 
Bukatzeko esan, hire izaera oilartu
horrek ez gaituela kikiltzen eta lanean
jarraituko dugula herri honen altxor
preziatuenen alde, hau da, eragile sozia-
len alde.

Iparra Herri Bilgunea



inkesta

Zer iruditzen zaizu puntuzkako 

gidabaimenaren lege berria?

Gaizki iruditzen zait. Gazteontzat, gida baimenaren isto-
rio honekin, gauzak gero eta zailago ipintzen dizkigute. 

Iruditzen zait lehen baino finago ibili beharko dugula;
batzuetan gauza desegoki asko ikusten dira eta alde
horretatik legea ondo dagoela uste dut. 

Nik ez dut gai honetaz gehiegi ulertzen, baina nire ustez
abantaila izango da gidarientzat beraientzat ere.

]

Pedro Buenetxea

Nerea Elola

Garikoitz Valero

Rosa Olasagasti

Ondo eta gaizki; ondo ikusten dut batzuetan trafiko
legeak ez ditugulako errespetatzen. 

Solstizio gaueko sua izpiritu zaharrak
uxatzeko erabiltzen zela dio euskal mito-
logiak, eta aldi berean, ospakizun bat
zela. San Joan suaren inguruan antzinako
gizon-emakumeek elikagaien elkartru-
kea egiten omen zuten. Elkartasuna zen
festaren ardatz nagusia. Ordutik hona,
mende asko igaro diren arren, gure
herrian elkartasuna, festarako gogoa,
laguntasuna eta parte hartzea dira San
Juan festetan giroa sortzen dutenak.

Hogei urte baino gehiago dira festa
hauek lehen aldiz antolatu zirela.
Orduko gazte talde bat izan zen sortzai-
lea eta laster zilarrezko ezteiak! Antolat-
zaile horiek lan handia egin dute festak
aurrera ateratzeko eta horretarako urtez
urte auzotarren laguntza izan dute.

Festa egun hauetan, ekintza jendetsue-
nak danborrada, sua, txistorrada, txoko-
latada eta afaria izaten dira. Jendearen
laguntza ekonomikoa eta gehienbat,
parte hartzearena izaten da. Danborra-
dako taldea osatzeko urtero animatzen
diren gazte eta helduak, txistorra egosi,
txokolatea eta kafea prestatzen duten
emakumeak eta sardinak erretzen dituz-
ten gizonezko eta orokorrean San Joane-
tara gerturatzen diren guztiek egiten
dute festa. Jende asko azaltzen da lagunt-
zeko prest! baita Udala eta inguruko den-
dak ere.

San Joan gaua berezia da dudarik gabe,
mitologiak dioelako, eta horretaz gain,
getariar askoren artean oroitzapen asko
biltzen dituelako: ikasturte amaiera hau-
rrentzat, eskolako libururen bat sutara
botatzea, uda hasiera, bertso saioak,
sukaldaritza lehiaketak, Gorritiren ani-
maliak, karrozak, musikaren konpasean
egindako dantzak, txingak, sokatira eta
gainontzeko herri kirolak, haur jolasak,
play back-ak, sutan erre diren Prestige
ontzia eta Goenkaleko pertsonaiarik
gaiztoenak, koadrila eta familiarekin
egindako afariak eta bakoitzak festa
hauekin lotzen dituen bizipenak.

Kanpora izpiritu txar guztiak eta
aurrera ospakizunekin beste hogei urtez
gutxienez! Ea guztion artean suaren
magia mantentzen dugun!

Ainara Ostolaza 

Artzapetik begira

San Joan gaueko magia
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Ekainaren 23an Realeko jokalari betera-
noak herriko frontoian futbolean ikusteko
aukera izan genuen, Realeko jokalariek
Xabi Iñurrita Futbito Txapelketako ira-
bazle eta irabazleordeen aurkako partida
jokatu baitzuten. 

Ikuskizun hau aitzakiatzat harturik,
futbito txapelketako irazbazle eta irabaz-
leordeek finaleko errebantxa jokatu zuten.
Partida hogeita bost minutukoa izan zen

] getarian zer berri?

Realeko jokalari beteranoak futbolean aritu

dira herriko frontoian

Xabi Iñurrita Futbito Txapelketako irabazleek eta irabazle ordeek realeko 

jokalari beteranoen aurka jokatzeko aukera izan zuten

eta, aurrekoan bezala txapelketako talde
irabazleak irabazi zuen 3-1. 

Ondoren, Realekoek irabazleen aurka
jokatu zuten eta partida 2-2 amaitu zen;
jarraian, irabazleordeen partida izan zen
eta Realekoek 2-1 garaitu zituzten. 

Ikusmin handia sortu zuen ekitaldi
honek herritarren artean. Partiden ondo-
ren, Realeko jokalariek Mariñelak elkar-
tean afaldu zuten. 

Xabi Iñurrita Futbito Txapelketako

emaitzak. 

Ekainak 3an jokatu zen Xabi Iñurrita IX.
Futbitoko Txapelketako final handia
herriko frontoian. Aurtengoan, txapel-
keta Elkano taldearentzat izan da,
lehengo urteko txapeldunordeentzat.
Partida estua jokatu zuten Elkano eta
Mayflowerko jokalariek, baina azke-
nean, Elkanokoek irabazi zuten 3-2.

Hirugarren postua Indauxkoentzat
izan zen eta laugarrena Izarrirentzako;
hauen arteko partida ere nahiko estua
izan zen eta 6-5eko emaitzarekin amaitu
zen. 

Final handiaz gain, Kopako finala ere
jokatu zen. Bertan, Saiaz eta Irizabal tal-
deak lehiatu ziren eta Saiazek irabazi
zuen 6-5eko emaitza lortuz. 

Txapelketatik kanporatuak izan arren,
neskek, Ana Mari taldeak ere partida
jokatu zuen herriko plaiero taldeko nes-
ken aurka, Laister taldekoak izan zituz-
ten arerio. Partida 4-0 amaitu zen eta
Laisterrekoek irabazi zuten. Hala eta
guztiz, Ana Mari taldeko neskei, mere-
zitako Kiroltasunaren saria eman zieten.

Ikusmin handia sortu zuen eta txapel-
ketari amaiera emateko, parte hartzaile
guztiek afari eder bat egin zuten Ber-
dura plazan.
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] bi hitzetan

Onarturiko “Iraunkortasunerako Tokiko
Ekintza Planaren” barruan aurten hasi
nahi diren lanak, besteak beste, hona-
koak dira:

Iturzaeta Herri Eskolan igogailua jarri.
Lormendi Aldapan eskailera mekani-

koak jarri.
Gaztetapen etxola bat eraiki bertako

beharrak asetzeko: komunak, surf, sal-
bamendua.

Gazteleku bat ireki Alondegian.
‘U’ itxurako skaterako pista bat egiten.

Meaga eta Askizu auzoetako baserri
batzuetarako bideak konpondu.

Bista Onako eskailerak egin.
Elkano enparantzaren berrikuntza

lanak burutu.

“Ez ahaztu, hondakinak ez nahastu”

Urola Kostako Udal Elkartearen helbu-
rua, besteak beste, hondakinak
murriztu, berrerabili eta birziklatzea
bultzatzea da. Horretarako gida bat
banatu da, herritarrak kontzientziat-
zeko, informazioa emateko eta honda-
kin gutxiago sortzeko nola jokatu behar
den adierazteko. Gida honetan aholku
batzuk ematen dira, hondakinak berre-
rabiltzeko eta birziklatzeko. 

Komeni da etxebizitza bakoitzean bat
gutxienez izatea. Gainera oharrak apun-
tatzeko libreta txiki eta arkatza banare-
kin dator. Udal bulegoetan eskura
daude norbaitek hartu nahiko balu.

Informazioa gehiago:

Tel. 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

Udalak antolatutako turismo

logo lehiaketak badu irabazlea

Aurten, Udalak Turismo Bulegorako
logotipoa aukeratzeko lehiaketa bat
antolatu du eta, Eneritz Tirados Etxebe-
rria arrasatearrak irabazi du. Lehiaketa
hau irabazteagatik, Eneritzek 300 euroko
ordainsaria poltsikoratu du. eta berak
sortutako logoa Turismo bulegoko foi-
leto, kamiseta... guztietan agertuko da.

Epaimahaia Antonio Arrutik, Udaleko
Turismo zinegotziak, Jose Manuel Gesa-
lagak, Graficas Otzarretako gerenteak,
Nestor Urdanpilletak, Otzarretako arte
zuzendariak eta Erun Ortizek, Udaleko
Kultura teknikariak, osatu zuten, eta
Maribi Aranguren izan zen idazkari
lanetan. 

Denera hamabi lan aurkeztu ziren eta

denen artean, Eneritzena aukeratu zuten
“Ideia oso ondo jaso duelako eta, aldi
berean, modernoa eta garbia delako”.

Iraunkortasunerako

Tokiko ekintza Plana

Getariako II. Ibilaldi Neurtua

Areizaga ahizpek irabazi dute

Getariako trainerua A

mailan arituko da

Ekainaren 11n Getariako II. Ibilaldi
Neurtua egin zen. Bertan, adin guztie-
tako 32 bikotek eman zuten izena, eta
11,5 kilometroko ibilbidea egin behar
izan zuten.

Aurtengoan, Maria Arantza eta Aitz-
pea Areizaga ahizpek osatutako bikotea
izan zen ibilaldian denbora erregula-
rrena egin zuena.

Iaz bezala, aurten ere parte hartzea
handia izan zen eta bikote ugari animatu
zen ibilaldia egitera. Eguraldia lagun
izan zuten ibilaldian parte hartu zutenek
eta kirola eta historia uztartzeko aukera
paregabea izan zuten.

Portuak itxura berria

izango du 2007rako

Iparraldeko dike berriaren babesean,
moila handitu egingo dute arrantzarekin
lotura duten jarduerek leku gehiago izan
dezaten. Portua handitzeko lanak urte
honen bukaeran hasiko dituzte eta 2007
urte bukaerarako amaituta egongo direla
aurreikusi dute. Hormigoizko moila
izango da eta 21,73  metroko zabalera
izango du; edateko ura, argindarra eta
argia ere izango ditu.

Eman zaio hasiera arraun denboraldiari
eta Getariako trainerua KAE Ligako
lehen mailan arituko da. Liga bi mailatan
bereiziko da, eta getariarrak lehenengo
mailan arituko dira. Ekainak 10ean
Pasaian jokatu zen estropadan lortu
zuten Getariakoek A mailan jokatzeko
aukeraeta, emaitza honekin gustura
agertu ziren Getariako arraunlari eta
entrenatzaileak.
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Xabi Insausti eta Idoia Arrieta ] foroa

ARAU

SUBSIDIARIOAK

Beharbada ustekabean harrapatuko
gaitu aldatzen ari den herriak. Horretaz
ohartzeko garaia da eta horretarako pau-
soak eman behar dira. Badakigu oso
jende gutxi arduratzen dela horrelako
gauzetaz, baina badago sentimendu
komun bat ondo sentiarazten gaituena.
Inpresio optikoak badu beti zerbait era-
kartzen gaituena, eta Getariarena beste
garaiko xarma mantendu izana da. Geta-
rian, arteak, naturak, teknikak eta pert-
sonak bat egitea lortu dute. Hortik aha-
legina egiten, etorkizunean kanpotik
datorren bisitariak eraman dezakeen
oroigarri onena berean mantendu izana
izan daiteke, eta bertakoek oreka horre-
kin gozatzen. 

Ekipamenduak eta espazio libreak

Etorkizuneko erronka berriak aurrez
aurre ditugu, aisia, kultura, hezkuntza,
azpiegiturak eta naturarekiko harre-
mana garatzeko alternatiba berriak plan-
teatzen ari da Europa, eta Getaria?
Nolako erantzuna eman behar zaio?

Ekipamendu sozio-kulturalek berebi-
ziko garrantzia dute eta zabaltzeko
apustua egiten dute proiektu horiek.
Izan ere, Getariak hainbat jarduera egi-
teko aukera eman behar du. Sistema
berri honetan protagonismo berezia
Eskolak hartzen du. Nola planteatzen
duzu etorkizuneko eskola? Zure ustez ba

al ditu nahiko baliabide? Bi urte baino
gutxiago dituzten umeentzako erai-
kuntza, non eta nola kokatuko zenuke?

Udalerrien estrategia planak luzera
begira biztanleentzako ekipamenduak
eta zerbitzuen eskaintzaren aldekoa izan
behar du. Etorkizunean egokituko
balira: Non kokatu Zaharren Egoitza?
Anbulatorioa? Igerilekua? Antzokia
eskolakoa oso txikia baita? DYA? Kultur
zein kirol ekipamendu berriak?…

Sahatsaga leku bitxia izan daiteke guzti
horretarako. Etorkizuneko haur, gazte
eta zaharrek bertatik paseatu eta ingu-
ruak duen flora ikusita gozatzeko apro-
betxatu eta jendea elkartzeko ere balio
dezake. Zer irudituko litzaizuke Sahat-
saga zonalde osoa ekipamendurako era-
biltzea? 

Etxebizitzak

Guneak birkalifikatu baino lehen
herriak etorkizunean izango dituen
beharrak aztertu beharko genituzke.
Eskaera asetu behar da baina baita ere
Babes Ofizialeko Etxebizitza lortzeko
baldintzak  jarri behar dira eskuratzera-
koan iruzurra galarazteko, zer derit-
zozu? Babes Ofizialeko etxe bat eskurat-
zeko baldintzak, zeintzuk dira?

Udalak informazioa bildu zuen, inkesta

baten bidez, benetako etxebizitzen beha-
rra jakiteko. Inkesta nahi zuenentzat
eskuragarri egon zen bulegoetan Baina,
herritar horien behar errealak aztertu
dira? Horren arabera, zenbat etxebizitza
behar dira benetan? Zein da erregimen
egokiena? 

Etxe libre gehiago behar dira? Ehun biz-
tanleko hazkuntza izango omen du
Getariak hamar urtetan, 300 etxe behar
direla uste duzu? 

Patrimonia

Getaria hainbat mito eta kondairaren
sorlekua da eta aztarnak egondako kul-
turaren adierazgarri dira. Turismoari
begira dagoen herriak hauek zaindu eta
babestu egin behar ditu. Galtzadak eta
Santiagorako bidea  ondare historiko-
artistiko izateaz gain pasealeku ezin
hobea eskaintzen dio bidaiariari.
Garrantzitsua iruditzen zaizu behingoz
trazatua ondo definitzea eta babesteko
neurriak hartzea?

Industrigunea

“Igarategi” industrialdea handitzea pro-
posatzen da, eskaera baldin ba dago eta
lan eskaintza sortuko balitz gurea beza-
lako herri baterako oso garrantzitsua
izango litzateke, zalantzarik ez dago.
Baina ez ahal da egokiagoa eskaeraren
arabera handitzea?

Errealistak izan gaitezen, eta ezinezkoa eska dezagun

(maiatzaren 68ko aldarrikapena). Bilera eta azterlan asko

egin dira arau subsidiarioen inguruan, baina benetan ba

al dakigu nola aldatuko den herria? Batzuentzat hazkun-

dea eta garapena ez dira bata bestearen ondorio. Ezta

bizi-maila eta bizi kalitatea ere. Aztertu behar duguna da,

zer irabazten dugun eta zer galtzen dugun guzti honekin.

Tokiko agenda 21 (Udalak, Jaurlaritzako Hezkuntza Sai-

lak eta Ingurumen Sailak sinatutakoa), eta garapen jasan-

garriak besteak beste, errekurtso natural eta paisajisti-

koen antolaketa eta kudeaketa eredu berri bat

proposatzen dute. Inork ez du zalantzan jartzen gizakiak

sekulako eragina duela ingurumenean. Iñaki Antigüedad

EHUko Hidrologiako Katedradunaren iritziz, hirigintza,

indusria eta azpiegiturak dira une honetan lurraren etsai-

rik handienak.  Lurzorua, ordea, etxebizitzen eta azpiegi-

turen euskarri baino askoz gehiago da, eta babes handia-

goa izan beharko luke. Adituek argi dute neurriak hartu

behar direla lehenbailehen, eta Arauek eta erakunde ofi-

zialek idatziz hori esaten dute, baina errealitatean hori

bultzatzen dute? 

Guzti honi erantzun bat eta gogoeta sakon bat bultzat-

zeko asmoz, herriko alderdi politiko eta inplikatutako tal-

deengana zuzendu gara. Aterpek ez du erantzun nahi

izan. Alderdi politikoek beraien egitasmoa aurkeztu dute

baina batzutan ez diote galderei behar den bezala eutsi.

Hala ere, eskertu nahi dugu guztien ahalegina. 



Done Jakue Bidea

Jakue Bide guztietan,ezagunena Frantses

Bidea da, Orreaga-Iruña-Logroño-Burgos-

León-Santiago de Compostela bidea. Baina

Ipar edo Kosta Bidea lehenagokoa da adi-

tuak diotenez. Bide hau, Kantauri itsas ert-

zetik doa, Irunen hasi eta Bilbo-Santander-

Oviedo-Ribadeotik Santiagora. Bide hau

erabilgarriago zen X. Mende inguruetan,

penintsulako zati handiena musulmanen

eskuetan zegoelako, eta arriskutsua zen

beraien lurraldeak zeharkatzea Santiagora

joateko. Mende pare bat beranduago,

Nafar erregeak dekretuz ofizialdu zuen

gaur egun Frantses Bidea deritzana, eta

kostakoa gutxiago erabilia izan da. Baina

berriro, bere saturazioagatik kostako bidea

indartzen ari da. Getarian sarrera Zaraut-

zetik Barabara Done bidetik egiten du, Eit-

zaga  auzoa zeharkatuz, eta Garate bidera

iristean, bertatik ia Getariaraino iristen da.

Hilerri ondora iristean Akarregi-Txiki

ondotik Azkizu bidera hartu behar da, eta

Azti  baserritik bide zaharretik Toursko

Martin Done elizara (ibiltari eta erromesen

zaindaria). Getariatik irteera Arano baserri

ondotik Santio hondartzara jonea egiten

da.

2002ko Urrian Euskal Herriko Aldiz-
kari Ofizialean Done Jakue bideari
buruzko hainbat artikulu dioten
moduan, bide honetan dauden ondasun
eta espazioak Monumentu Multzo izen-
datu behar dira. 4. artikuluak dioen
bezala Dona Jakue Bidea mantendu
behar da eta baita honekin lotura zuzena
duten elementuak ere, hala nola, bidea
bera, bidearekin erlazionatuta dagoen
alde zaharra, baita higiezinak eta hiriko
elementuak ere. Aipatutako elementu
hauek obraren bat jasan behar baldin
badute, hauen konfigurazio bolumetri-

Eskolari begira

KEZKA, horixe da hitz batean esanda,

Eskolak eta Guraso Elkarteak bizi duena

momentu hauetan. Zeren kezka? Bada,

eskola inguruneak izango duen aldaketa

ikusita, oso garbi ez dugulako nola gera-

tuko den  gure eskola. Arau Subsidiarioak

ikusita badakigu eskolak galera izango

duela: berdegune-galera, isiltasun-galera,

segurtasun galera…  Ezker-eskuin etxeak

izango ditugu eta aurreko bidea  errepide

bihurtuko  zaigu. Kontua, beraz, zera da:

Zer-nolako eskola gunea eskainiko zaigu

aurrera begira? Ez da batere gai erraza eta

eskola nola geratuko den Arauetan ez azalt-

zeak, ez du laguntzen: zer-nolako helegitea

jarriko diogu  eskolako proiekturik ageri ez

bada?

Honenbestez, Eskolak  eta Guraso
Elkarteak  Udalari honako puntu hauek
kontuan izan ditzala eskatu nahi
genioke: batetik eskola-proiektua Araue-
tan sartzea, bestetik  eskola gunea, tar-
tean errepiderik gabea, izatea eta azkenik
eskolaren beharrei begira espazio posi-
bleak zeintzuk diren  identifikatzea.
Orain datozen aldaketek atzera bueltarik
ez dute izango eta beraz gauzak ondo
pentsatu eta ondo antolatu behar ditugu,
berandu  baino lehen. 

Iturzaeta Herri Eskola eta Guraso Elkartea.

Arau Subsidiario berrien elaborazio proze-

sua luzea izan da. “Informazio eta Diagnos-

tikoa” (2003) dokumentuarekin hasi zen,

“Aurrerapenarekin” eta “ingurugiroan

izango den eraginaren ikerketarekin”

(2004) eta orain “Hasierako Onespenare-

kin” gaude.

Debate foroak eta aurkezpenak ospatu

koa mantendu egin behar da, baita
beraien alineazioa ere. 

5. artikuluak dioen bezala, Dona
Jakueren eremuan dauden eraikuntzak
ezin dira bota, hauek babestuta egongo
baitira eta patrimonioaren zati izango
dira.

Hau honela, ezinbestekoa iruditzen
zaigu, Getariatik igarotzen den Done
Jakue edo Santiago Bidea behar bezala
mantentzea eta errespetatzea. Azken
batean, Euskal Herri, Espainian eta
mundu osoan ezaguna den bidea hau
gure kultura eta gizartearen altxorra
baita.   

Patxi Urrutia Izeta

“Santiagoko Bidea Monumentu Multzo

izendapenaz, Kultura Ondasun gisa izan

zen sailkatua 2000-I-25ko Eusko Jaurlarit-

zako Kultura Saileko 14/2000 dekretuaren

bitartez. Egia da dekretu horretan ez dela

nahi adinako zehaztasunez ikusten bidea-

ren trazatua. Arazo honen jatorria, agian,

dekretuan publikatutako planoan eskala

izan daiteke, ez baita garbi bereizten zein

trazatu den babestua dagoena. Agian hau

jakiteko onena Eusko Jaurlaritzako Euskal

Kultura Ondarearen Zentroari galdetzea

da. 

Bestalde interesgarria litzateke herrie-
tako, kasu honetan Getariako, Norma
Subsidiarioek babestutako ondasun
guztiak biltzea, batetik ondasunen
babesa lortzeko eta bestetik nahigabeko
arazo eta gastuak eta eragin ez daitezen
partikular edo erakundeengan. 

Xabier Alberdi: Aranzadi Zientzi Elkartea. 

2006ko ekaina artzape -9

] foroa ] Arau Subsidiarioak

Eskola bere pasaia naturalean. Safatsaga goia, gaur egungo garapen antsiak ez digu askotan arriskua ikusten uzten.
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dira eta iradokizun eta alegazioak onar-
tuak izan dira.

Onarturiko iradokizun eta alegazioe-
tatik bat izan zen herriak nora hasi behar
zuen aipatzen duena. Iritzi orokorra zen
gaur egunean dagoenaren jarraipena
izan behar zuela eta, nekazal sektorea
babesteko asmoz, baztertu behar zela
Askizu aldera zabaltzea (arauak idatzi
zituen taldearen proposamena).
Aukera hau baztertu ondoren herria

zabaltzeko bi zabalgune naturalak Sahat-

saga eta Potzuaga bakarrik geratzen dira.

Sahatsaga guztia berdegune eta ekipa-
mendu bezala kalifikatzeko planteamen-
dua, EAJ-EA bezala, teorian oso ondo
iruditzen zaigu. Baina praktikan zenbait
arazo agertzen dira:
- Inguru guzti hori aspalditik hiritzat

bezala birkalifikatua zegoen. Eskubideak

dituzten hiritarrak daude (lurren jabeek

eta BOE nahi dituzten gazteak). Eskubide

hauek Herri-Eskolako eskaerekin batera-

garri bihurtu behar dira, eta horretan ari da

EAJ-EA taldea.

- Batzuek planteatzen dute herria Jesuiten

eraikinarekin eta inguruko berdegune guz-

tiarekin geratzea. Arazoa da hiri-lurra iza-

nik, erosteko edozein konponbide, desja-

betzea barne, ekonomikoki bideraezina

bihurtzen du eta (desjabetzea da lurra hiri-

lurra bezala ordaintzea eta eraikinaren

gaur egungo balioa ordaintzea, “Santa-

nako” etxea desjabetzea nahi izatea

bezala). Gainera, desjabetze epaiketa

batean oso zaila da justifikatzea (prakti-

kan) erabilera publiko bezalako ondasuna

desjabetzearen beharra, (gogoratu behar

da gainera 18 urte pasa ondoren, Udala

oraindik eskolaren lurra ordaintzen ari

dela.

Herri Eskola: Gure proposamena
jasotzen duen planoa aurkeztuko zaie:

1) Igarobide baten bidez eskola futbol-
zelaiarekin lotzea, futbol-zelaia osoki
itxiaz eta eskolari lotuaz.

2) Malkorben Haur Eskola eraikiko da,
Sahatsagako urbanizazio egitasmoan
zehaztuko den eraikin batekin, baina
gutxi gora behera oin-planoan 500 metro
karratuko azalerarekin eta hiru solairue-
kin (1.500 metro karratu).

3) Haurrek Herri Eskolaren behe
aldean dagoen berdegunea erabili ahal
izango dute (Haur Eskolatik Herri Esko-
laren kanpoalderaino).

4) Goiko aldetik pentsaturiko bi etxe-

bizitzen blokeak kenduko dira Herri
Eskolaren erabilerako.

5) Futbol-zelaian gaur egun 3.000
metro karratu daude, Herri Eskolak era-
biltzeko. Eskolarekin erabaki beharko
litzateke aire librean zein instalakuntzak
behar dituzten eta gune itxi bat (erai-
kina) behar duten.
Beste ekipamenduak:

1) Kultur Etxea: Potzuagarako (ur bil-
tegi zaharra) ekipamendu publikoko
eraikina.

2) Sorosle zerbitzua Gaztetapen.
3) Zaharren egoitza eta anbulatorioa.

Tintalekuan.

Babes Ofizialeko Etxebizitzak. Baldintza

Eusko Jaurlaritzarenak. Erantzuna eman

eskaera denei (baldintzak betetzen ditue-

nentzat). Diru-sarrerak  (gutxienez eta

gehienez), erroldatuta izatea, beste etxebi-

zitzarik ez izatea, …..

Ikerketa sozio-ekonomikoari buruz

inkesta egin zenean, 10-T inprimakia

eskatu zen. Gehienek ez zuten aurkeztu

eta batzuk ipini zuten BOE egiten zirenean

agertuko zutela. 

Erregimen egokiena agertzerakoan (BOE

alokairuan, jabetzan) denok dakigu oso

egokia izango zela eskaintza batzuk alo-

kairuan izatea. Galdera da nork finantzatu

behar duen (herriak??).

Etxe hutsen okupazioari buruz. Inkesta

egin zen eta azaldu zen Getarian benetan

hutsak % 6a daudela. Batzuek diote

(Aldundia eta Jaurlaritza barne) etxebi-

zitza hutsek tasa bat izan beharko luketela.

Zarauzko Udala eta Aldundia zirriborro

bat prestatzen ari dira zehazteko zeintzuk

diren etxe hutsak (ur eta argiaren kontsu-

moak, zenbat da minimoa?). Epaiketa

batean jabe batek irabaziko luke (auzotar

batek piztuko zion argia eta irekiko zion

iturria).

300 etxebizitza eraikiko dira. Libreak zer-

gatik?

1) BOEtarako eta tasatuetarako gutxieneko

diru-sarrerak gainditzen dituenentzat.

2) BOE eraikitzeak dakar galera finantzat-

zeko (BOE batetik kobratu daiteken eta

kostuaren arteko tartea). Eraikinaren

obrari gehitu behar zaio lurra eta urbani-

zazioa.

Azkeneko 12-15 urteetan izan den biztan-

leen igoera baino etxebizitza gehiago

eraiki dira. 1970. urtean, etxebizitza askoz

gutxiagorekin, 100 biztanle gehiago

zegoen (2.650). Adineko pertsona gehiago

dago bakarrik bizi nahi duena, guraso

bakarreko sendia, banandutakoa, e.a.

Industrialdea (zabalkuntza).
Ingurugiroaren eraginaren eta lanpos-

tuen beharren artean aukeratu behar da.
Pabilioiak eraikitzen badira ingurugiro
eragina gutxitzeko neurri zuzentzaileak
ezarriko dira. Lehendabiziko sektorea
(arrantza eta nekazaritza) gaizki dago;
Turismoa berria da eta udakoa bakarrik.
Industria kalitate hobeagoko lana da. Zer
nahi dugu, Getariako gazteek herrian
lana egitea edo kanpoan bilatzea?

Eskaeraren arabera (beharrak) ezinez-
koa da arau subsidiarioen aldaketa
zehatza, ondorengo pabilioia eraikitzea
gehi urbanizazioa bi urteko epean egitea.
Arauen aldaketa zehatza burutzea, ondo-
rengo egitasmoa idazteak eta eraikitzeak
denera bi urte bi urte t’erdiko iraupena
du. Horregatik beharrezkoa da urbaniza-
zioa, sarbidea, argiteria, berdegunea lehe-
nago prestatzea. Lanpostuak sortu nahi
dituztenak ez dira 2 urte pasa zain
egongo (lanpostuak kanpora doaz).

Inguruan marraztutako futbol-zelaiak
ez du esan nahi hori egingo denik, baizik
legeak agintzen duen ekipamendu publi-
koko gunea ezarri behar dela, ondoren
zehaztuko delarik zein motakoa (berde-
gunea, eraikin publikoa, jolas lekua, e.a.).

Getariako EAJ-EA

Santiagoko bidea babestu beharra dago.

Legeak honakoa dio: “Kaltzadatik 30 metro

baino distantzia txikiagoan azpiegituren

eraikitzea eta ejekuzioa galarazten da”.
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Pozten gara arau ordezkatzaileen ingu-
ruan eztabaida piztu eta PNV – EAk
Getariarekin egitea pentsatzen zuen
negozioaren aurrean hainbat herritarrei
begiak ireki eta PNV-EAren asmoei
nolabaiteko “frenoa” ipini izanaz. Gai-
netik eta orokorrean bada ere, hauexek
izango lirateke gure proposamenak:

1. Herritarren parte hartze zuzena
ahalbideratzea.

2. Etxebizitzen behar kopurua ezagut-
zeko, azterketa sakon eta erreala egin
dezatela eraikuntzekin ahalik eta lur
gutxien okupatzeko. Kopuruak duen
garrantzia ahaztu gabe, ezinbestekoa
dela deritzogu etxebizitza horien %37
VPO, %25 alokairua, %25 librea eta %13
tasatuak izatea, behar desberdinei erant-
zun eta etxebizitzen parke publikoa
osatzeko. Auzoetako etxebizitza beha-
rrak ere aseta beharra daude, beti ere
gune hauen nekazal izaeraren mantenua
baldintza bezala ipiniz.

3. Ekipamenduen arazoari erantzu-
teko, ikuspuntu integral eta integratzaile
bat planteatu behar da. Eskolaren, adi-
neko pertsonen, aisialdiaren, kultura-
ren... beharrei aurre egiteko unea da.
Horretarako, Jesuiten etxea eta inguruak
kokagune estrategikoa duenez, ekipa-
mendu orokorretarako izaera mantent-
zea eskatzen dugu.

4. Eskailera mekanikoek ez dute balio
mugitzeko arazorik gehiena duten pert-
sonentzat. Alternatiba desberdinak
aztertzeko eskatzen dugu: igogailua,
urbanoa...

5. Herriko patrimonio kultural eta
artistikoa babesteko neurri errealak hart-
zea.

6. Industrigunean lurrak erreserbatu
eta berehalako beharrei erantzuteko
zatia eraiki eta herriarekiko duen lotura
hobetzea eskatzen dugu.

7. Getariak duen kokapen geografikoa
kontutan hartuta, hau da, trenbide sare-
tik eta autopistatik at egoteak, nolabai-
teko begirunea sor zaiola diogu. Horre-
gatik, autopistak herriko esparrua
zeharkatzen duen zatia doako izatea exi-
jitzen dugu.

Iparra Herri Bilgunea

Arau Subsidiarioen gainean Getariako
Aralar-Independenteak taldea osatzen
dugunok Udalean aurkeztu ditugun
zuzenketa-proposamenak zeintzuk
diren jakinarazi nahi dugu Artzaperen
bidez. Lehenago prentsaurrean azaldu
genituen, eta herriko hainbat talderekin
ere bildu gara gure proposamenak azalt-
zeko. Hemen laburpen bat interesa iza-
nez gero, www.aralar.net/Udalak/Geta-
riako_alegazioak atalean dituzue osorik.

Eskola: Eskolari ematen zaion haz-
kunde-aukera bakarra bertikala da, eta
egiten diren eraikuntza-proposamene-
kin hipotekatuta gelditzen da etorkizu-
neko edozein aktuazio: 1.- Eskola, fut-
bol-zelaia eta kirol-etxea eremu bakar
gisa hartu (baita Jesuiten parkea ere,
jabego pribatua dela ahaztu gabe). Pro-
posamen integral bat egin. 2- Eskolaren
hegoaldean eraiki behar diren etxebi-
zitza eta eskolaren artean 200 m utzi. 3.-
Eskola eta futbol-zelaia lotu errepidea
estaliko duen plataforma baten bidez. 4.-
Sahatsagako errepide “berrian” espaloia
eraiki. 5.- Segurtasun plan integrala
adostu eraikuntza-lanek eskolan ez era-
giteko. 6.- Eskolak haurrak behar ditu,
eta herritarrek etxebizitzak. Proposame-
nokin, eskolaren interesak eta  etxebi-
zitza-premia behar bezala uztartu dai-
tezke. 

Etxebizitza: Potzuaga-Gaina, Sahat-
saga-Goia eta Balentziagarako egiten
dugun ordenazio proposamenarekin
getariarren etxebizitza-eskaerari erant-
zuteko plana aurkeztu dugu. BOE, alo-
kairu soziala eta tasatuen batura
eskaintzen den etxebizitzen ia %80
denez, gehiengoa herrian bizi direnei
eta beste etxebizitzarik ez dutenei
zuzendutako lehenbiziko etxebizitza
izatea lortzen dugu. Ekidin egingo da
kanpotarrentzat bigarrengo etxebizitza
bihurtzea. Nahiko etxebizitza libre egin
da, eta falta dena babestuak (20 milioi
artekoak), tasatuak (35 milioi artekoak)
eta babestuetara heltzen ez direnentzat
alokairu sozialekoak dira. Aralarrek
babes ofizialekoak %53an mantentzea
(156), tasatuak %21 izatea (63), alokairu
sozialekoak %5 (12) eta libreak %21era
jaistea (63) proposatzen du.

Etxabeak: Etxabeak edo baxu komert-
zialak etxe bihurtu eta komertzializazio-
modua kontrolatu behar da, behar
gehiena duenari etxebizitza eskuratzen
lagundu eta espekulazioa ekiditeko.

Lormendi aldapa: Higikortasuna eta
bizi-kalitatea hobetu behar dira, baina
ez dirudi Lormendi aldapan eskailera
mekanikoak jartzea denik alternatibarik
egokiena, ez ditu-eta higikortasun-arazo
guztiak asetzen. Gainera eragin zuzena
izango luke Udalaren egoera finantza-
rioan: eraikitze eta mantentze-lanak oso
garestiak dira. Beharrezkoa da beste
aukera batzuk aztertzea, eta ezer egin
aurretik, egon ez den eztabaida egotea
eta adituen iritzia kontuan hartzea, guz-
tien artean alternatibarik egokiena hau-
tatzeko.

Aralar 

XXI. mendean zerbait interesgarria duten eskaintzen duten arkitektuak badaude.



12- artzape @topagunea.com12- artzape @topagunea.com

Izaskun Larrañaga eta Monika Uzkiza

Euskal

Jaia 2006
Bigarren urtez, Euskal Jai egunak protagonismoa hartu zuen
maiatzeko azken asteburuan. Baserritar jantziak armairutik
atera, lisatu eta dotore-dotore jantzita irten ginen getariarrak
kalera. Giro bikaina izan zen herriko kaleetan!

Festa giroak asteburu osoa iraun zuen, eta ostiral arratsaldean
eman zitzaion hasiera herriko txistulari, Abesbatza eta dantza-
riek eskainitako ikuskizun bikainarekin. 

Larunbata izan zen Euskal Jai festaren protagonista: eguerdi
partean, ehun kilotik gora sardina eta nahi adina sagardo eda-
teko aukera izan zuten herriko plazara gerturatu ziren guztiek.
Bien bitartean, frontoian baserriko produktuak eta euskarazko
liburuak erosteko aukera ere izan zen. Dultzaineroekin larrain-
dantza dantzatzeko aukera bikaina ere izan genuen. Arratsal-
dean ere izan zen zer ikustekorik: Trikitilari Gazteen Getariako
VII. Txapelketa ospatu zen. Gauean ere festaz gozatzeko aukera
izan genuen Patxi eta Konpainiak eskainitako dantzaldiarekin. 

Festari amaiera emateko, igandean, herriko txikienak izan ziren
protagonista: Txatxilipurdi elkartearen eskutik haur eta gaztet-
xoek karetagintzaz, zirko tailerraz... gozatu ahal izan zuten.
Honen ostean, txokolate gozoaz dastatu zuten herriko frontoira
gerturatu zirenek. 
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Zumaiarra izan arren, azken hiru urtetan, herriko haur, gazte

eta helduei dantzak erakusten dabil Isaak. Dantzaren mun-

duan bizi izan dituen istorioes jardun dugu berriketan. 

Noiz  e ta non hasi  zinen

dantzak ikasten? 

Bederatzi urte nituela hasi
nintzen, 3. mailan nengoela.
Eskolako Guraso Elkartea
arduratzen zen dantza tal-
deaz, eta, horiek izena ema-
teko paperak banatu zituzten.
Nik paper hura etxera eraman
nuen, eta amak animatu nin-
duen. 

Nondik datorkizu dantza-

rako zaletasuna?

Aitarengandik. Ni txikia nint-
zenean, arreba zaharragoari
dantzan laguntzeko bikote bat
aurkitzen saiatu zen aita,
baina mutil gutxi zebiltzan,
eta asko kostatu zitzaion.
Beraz, handiago egin nintze-
nean, arrebarekin hasi nintzen
dantzan. Aitaren zaletasuna
zen, eta arreba eta biok Azkoi-
tira joaten ginen, txapelketeta-
rako dantza solteak ikastera.

Eta  ze r  moduzko espe-

rientzia izan da txapelke-

tetan parte hartzea?

Ona. Dena den, bikote batean,
bietako batek hamabost urte
betetzen dituenean, katego-
riaz aldatzen da; baina ez
hamabost urte dituena baka-
rrik, baita bere bikotea ere.
Beraz, nire arrebak hamabost
urte egin zituenean, nik,
artean, hamabi nituen, baina,
hala ere, helduen mailan

lehiatzen hasi nintzen. Txa-
pelketetan parte hartzeak lan
eta denbora asko eskatzen du,
eta, nik ezin izan nituen txa-
pelketetarako prestakuntza
eta ikasketak uztartu. Horre-
gatik, hemezortzi urte bete
nituenean, txapelketak uztea
erabaki nuen. Urte horietan
guztietan, urtebeteko etenal-
ditxo bat ere izan nuen, biko-
terik ez nuela-eta. 

Noiztik zabiltza dantzako

irakasle? 

Hamabost urterekin hasi nint-
zen klaseak ematen. Ni ibilt-
zen nintzen eskolatik deitu
zidaten dantzak eman nahi
nituen galdetzeko; izan ere,
irakasle bat aurkitzeko ara-
zoak zituzten. Eta, ordutik
dantza irakasle nabil. 

Dantza irakaslea izateaz

gain, zer egiten duzu? 

Ekonomiako ikasketak amait-
zen ari naiz, eta, bitartean,
Zumaiako ikastetxe batean
nago, administrazio lanak egi-
ten. 

Irakasle izateko presta-

kuntza e do a zte rke ta

bere zire n ba t e gin  a l

duzu? 

Ez. Euskal Dantzetan ez dago
ezer ofizialik. Euskal Dantza-
rien Biltzarra dago, eta ni ber-
tako kide naiz. Talde horrek

Izaskun Larrañaga]elkarrizketa

Isaak Aranberri:

“Koreografiak asmatzeak lan 

handia eskatzen du”



Haur bat zenea hasi zen Isaak bere lehenengo dantza pausoak egiten.

]elkarrizketa] Isaak Aranberri
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gero, beti dago norbait lagunt-
zeko prest; eskertzekoa da.
Oso ondo pasatzen dugu. 

Dantza  tradiz iona lez

ga in,  mode rnoak e re

la ntzen di tuzue. Koreo-

gra f ia k  zuk  sortzen al

di tuzu? Eta  ze r  moduz

moldatzen zara?

Bai, nik sortzen ditut. Koreo-
grafiak asmatzea zaila da.
Kanta batzuk errazagoak dira:
Kepa Junkeraren kantak adi-
bidez, asko erabiltzen ditut
erritmo nahiko markatua
dutelako, baina koreografiak
asmatzeak lan handia eskat-
zen du. Denbora librea duda-
nean, logelan sartu eta dant-
zak asmatzen ibiltzen naiz.
Ikasleei beti esaten diet kantu
politen bat topatuz gero ekart-
zeko, eta doinu horrekin zer-

bait egiten saiatuko garela. 

Euskal  Da ntzez  ga in

beste  da ntzar ik  eg i te n

duzu?

Ez, ezer berezirik ez. Dena
den, dantzarekin lotutako
ekintzaren bat dagoenean,
han izaten naiz ni; asko gus-
tatzen zait. Zarautzen, aretoko
dantza-ikastaroan izena ema-
tekotan egon nintzen, baina,
denbora falta zela-eta, ezin
izan nuen. 

Inoiz  pentsatu  al  duzu

dantzatik bizitzea?

Hori oso zaila da; oso maila
ona eduki behar da horretaz
bizi ahal izateko. Nik zaleta-
sun moduan hartu dut. 

Aurten ere herr iko  kon-

partsa n ikus iko al  zai -

tugu?

Bai, hor izango naiz; aurtengo
hau laugarren aldia izango
da. Hemezortzi urte nituela,
Getariako lagun batek propo-
satu zidan, eta, ordutik, beti
hartu izan dut parte. 

Zer iritzi duzu dantzetan

izaten den mutil-kopuru

txikiari buruz? 

Mutilen arazoa beti egon da,
Zumaian ere gauza bera ger-
tatzen da. Hemen, Getarian
zortziko mutil talde bat osat-
zea gustatuko litzaidake, nik
txikitan ikasitako dantzak
erakusteko. Orain, gutxi
gorabehera, hirurogei ikasle-
tik bi mutil bakarrik daude,
eta hori oso gutxi da. Ea irai-
lean mutiko gehiago animat-
zen diren euskal dantzak
ikastera!

arau batzuk finkatzen ditu, bai
pausoetan baita janzteko
moduan ere; baina, ez dago
titulu ofizialik. 

La n g ogorra a l  da  i ra -

kasle izatea?

Niri asko gustatzen zait; ume-
ekin oso ondo pasatzen dut.
Ekitaldiren bat prestatu behar
dugunean edo haur asko dire-
nean, momentu estuak pasat-
zen ditugu; baina, urtean
zehar, lasai ibiltzen gara, eta
gustura ibiltzen naiz. 

Eta Getariako esperient-

z ia zer moduzkoa izaten

ari da?

Oso ona. Jendearen arteko
elkarlana eta laguntza ikusten
da, eta hori oso garrantzitsua
da zerbait antolatu nahi
denean. Laguntza eskatuz

“Oso maila altua eduki behar da 

horretaz bizi ahal izateko”



] harritarten txutxupeka / herri eskola

Kirola eta aisialdia 

iristea?

Bai, partidarik ez dugu galdu
txapelketa osoan, ondo mol-
datu gara eta nahiko ekipo
ona izan gara.
Aurten hondartzako futbol

txapelketa amaitzean, finale-

tako egunean, zuri eman

dizute neska futbolari one-

naren saria. Zer moduz sen-

titu zinen?

Oso pozik eta alai jarri nint-
zen nire izena entzuterakoan.
Espero al zenuen zuretzat

izatea sari hori?

Ez, sorpresa handia izan zen
niretzat eta poza ere bai.
Futbolean jokatzen jarrait-

zeko asmorik ba al duzu?

Bai, datorren ikasturtean
Zarauzko ekipoarekin futbol
zelaian jokatzeko entrenatzen
hasi naiz. 
Jarraituko al duzu plaieroe-

tako txapelketan parte hart-

zen?

Bai, nahiz Astin ibili, gusta-
tuko litzaidake hondartzan
ere jokatzea.
Gustatuko litzaizuke dato-

rren urtean ere saria lortzea?

Bai noski, oso pozik hartuko
nuke gainera.

Maite Illarramendi Zarauzko

plaieroetako nesken artean

jokalaririk onena

Zarautzen, urtero bezala,
hondartzako futbol txapel-
keta jokatu da, eta Iturzae-
taeko ikasleok parte hartu
dugu. Alebin mailako bi talde
finalera iritsi ginen: eta 6.
mailako mutilek irabazi egin
zuten eta 5. mailako neskek
galdu, baina gure taldeko
Maite Illarramendiri jokalari
onenaren saria eman zioten,
benetan ona delako. Hemen
berarekin egindako solasal-
ditxo bat:

Espero al zenuten finaletara

Plaiaundira irteera

Maiatzaren 9an, 5.eta 6. mai-
lakoak Txingudiko badiara
joan ginen. 

Goizean Plaiaundiko parke
Naturala  bisitatu genuen.
Bertako aretoan inguruari
buruzko dokumentala ikusi,
eta ondoren aretoa bertatik
kamara batzuen bidez
momentu honetan zingiran
bizi diren animaliak ikusi
genituen (kopeta zuria, basa-
teak, zisneak, … baita berta-
koak ez diren baina hona ego-
kitu diren galapagoak eta
koipuak ere), gero Txingudi
badiaren maketa begiratu
genuen eta parkean buelta bat
eman. Ondoren hamaiketa-
koa egin eta gero, Hondarri-

bian ontzi batean igo, eta
badian zehar ibili ginen. Ikusi
genituen Hendaiako portua
eta hondartza, Hondarribiako
portuan monitoreak kontatu
zigun nola garai batean pira-
tak etortzen ziren eta herrian
txikizio handiak egiten zituz-
ten; horren ondorioz kartzela
bat eraiki zutela  eta marea
igotzean kartzela urez betet-
zen zen eta preso zeuden pira-
tak ito egiten ziren. 

Bazkaltzera Jaizkibelerantz
joan ginen, Guadalupera. Han
jolasten gotorlekua aurkitu
genuen, garai batean ingu-
ruko kosta zaintzeko eraikita-
koa eta miaketa lanetan aritu
ginen: kartzeletan sartu, fan-
tasmarik bazegoen begi-
ratu…. Bikain pasatu genuen.
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] elan-euskadi

Venezuela albistegietan aspal-
dian petrolioaren albisteei
loturik atera da, eta honen
inguruan Nahiak aipaturiko
datu batekin garbi gelditzen
da bertako bizi maila zein
baxua den, “hemen gasolina
izugarri merke dago, niri
barregura eman zidan esan
zidatenean autoaren deposi-
tua EURO BATEKIN betetzen
dutela; neronek konprobatu
ahal izan det. Bizi maila oso
merkea da, nahiz eta beraiei
dezente kostatu hilabetea
bukatzea”.

Bukatzeko, Nahiak hurrengo
hilabeteetan dituen asmoei
buruz galdetu diogu, “alde
batetik, Casa de la mujerren
ahalik eta gehien ikasi nahi
dut, esparru interesgarria iru-
ditzen zait eta, agian, nire
etorkizun profesionala ildo
horretatik bideratzeko balia-
garria izan daiteke. Bestalde,
Venezuela ahalik eta ondoen
ezagutzeko gogoa dut, bada-
kit agian ezagutzea zaila
izango dela baina gutxienez
lurraldea ongi ikusteko asmoa
dut”. 

tatik aurrera”. 

Kooperante joaten diren guz-
tien hitzak berretsiz, jende ire-
kia aurkitu du Nahiak:
“kalean zoaz eta edonork edo-
zer gauza esaten dizu, egunez
kalean beti jendez beteak
daude, musika asko entzuten
da kaleetatik… Hori da nik
zentroan ikusi ahal izan
dudana behintzat. Natura
bera ere zoragarria da, arbol
galantak, txori koloretsuak,
fruta ederrak… Pobreziari
dagokionez, benetan txokan-
tea da Venezuelak dituen abe-
rastasun guztiekin horrelako
errealitate bat ikustea: men-
date guztiak eta hiri kanpoal-
dea, “rantxito” izeneko txabo-
laz betea dago eta bertan
familia osoak  bizi dira. Hone-
taz gain atentzioa ematen dit
ere jendeak zein gazte izaten
dituen haurrak eta dirudienez
orain gauzak aldatzen ari
omen dira baina hala eta guz-
tiz ere oso ohikoa da 22 urte-
rekin adibidez jadanik 2 ume
izatea, eta nola ez, ezkonduta
eta ziurrenik bananduta ego-
tea”. 

Nahia Inza, kooperante Venezuelan (II)

Nahia Inza.

Gobernuz Kanpoko Erakun-
dean egiten duen lanaz gain,
Venezuelako eguneroko
bizitza zein den azaltzeko
eskatu diogu, eta badago
noski zer kontaturik “lagun
talde bat egin dut eta beraien
arduretako bat ni parrandara
ateratzea da, eta tarteka leku
berriren bat erakustea. Orain
arte, Maracay bertan, Kuya-
guan eta Kolonia Tovarren
izan naiz , baina aurrera
begira beste zenbait leku eza-
gutzekotan gaude: Merida,
Barquisimeto, Caracas..." Ber-

tako ohituren artean edatea-
rena oso zabaldua omen dago,
“izugarri edaten dute, baina
ez dira tabernaz taberna ibilt-
zen  baizik eta  taberna batean
sartzen dira, edo etxe batera
joan edo kotxea hartu eta par-
king batera eta bertan zerbeza
kajak eta licor botilak zuze-
nean erosten dituzte. Zerta-
rako ibili txikikeritan eta zer-
beza botila bat edo konbinatu
bat eskatu! ez, zuzenean kaja
edo botila eskatzen dute”.
Nahia gustura dago egin dio-
ten harrerarekin, “bai Casa de
la mujerren bertan eta baita
kalean ere oso ondo hartu
naute, dagoeneko jende
mordo bat ezagutzen det
(danak la española deitzen
didate eta ni aspertuta nago
euskalduna naizela esplikat-
zeaz)". Venezuelako hirietan
kontuz ere ibili behar omen
da, “onartu beharra dago hiri-
buru batean bizi naizela eta
azken aldian Venezuela mai-
lan hainbat gertakari deseroso
eman direla: hilketak, sekues-
troak… eta ondorioz ez da
komenigarria kalean bakarrik
ibiltzea batik bat ordu batzue-
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Kalera irten zen umeekin bueltatxo bat ematera. Larunbat goi-
zeroko ohitura zuen. Umeen gozagarri pailazoak aurkitu zituz-
ten kalean. Haiei begira egon ziren pixka batean algaraka.
Aurrera jarraitu zuten, eta metro batzuk aurrera egin ondoren,
hondartzako barandan geratu zen itsasoari so, umeak ondoko
parkean jolasten zuten bitartean. Itsasoa bare-bare zegoen eta
jende asko zegoen hondartzan.

Halako batean, bi gizaseme inguratu zitzaizkion. Poliziak
zirela eta identifikazio-saio baterako aukeratu zutela esan zio-
ten. Bere datuak nahi zituzten. Gizona hasieran urduri jarri
zen, eta gero bere onera etorrita identifikatzeko eskatu zien.
Plaka atera ziotenean konbentzitu zen egiatan ari zirela. Alde
bietara begiratu zuen urduri ezagunen batek ikusi ote zuen
edo.

Berak ezer ez zuela egin eta ez zeukala zertan agerturik esan
zien. Gainera, ezin zuela edozein egunetan agertu, lanera joan
behar zuenez. Behartuta zegoela agertzera eta ezin ziola uko
egin, bestela isunari aurre egin beharko ziola erantzun zioten.  

Etxeratu zenean, bere lagun abokatu bati deitu zion identifika-
zio-saioaz galdetzeko. Hark garbi esan zion: “aukeratu bazai-
tuzte derrigortuta zaude, isuna ordaindu nahi ez baduzu
behintzat”. Baina lasai egon, trankil, normalean susmagarria
ziurtzat ematen da.Tramite burokratikoa besterik ez da”.

Bai zera! Ez zegoen inondik inora lasai, ordea. Izan ere, ez
zekien zertaz akusatutako identifikazio-saiora aurkeztu behar
zuen, eta gainera, lehenago inoiz ez zitzaion horrelako gauza-
rik gertatu. Eta ni aukeratzen banaute?- pentsatu zuen.

Handik zenbait egunetara zitazioa iritsi zitzaion etxera. Etxean
ez zegoenez emazteak sinatu zuen. Harrituta jaso zuen jakina-
razpena. Hurrengo asteartean, martxoaren 2an, goizeko hama-
rretan agertu behar zuen Auzitegira, urtarrilaren 20an gertatu-
tako lapurreta bateko identifikazio-saiora; eta ez agertzeak ekar
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] Joxi Erauskin [

liezaizkiokeen ondorioak aipatzen zituen. 

Senarra etxeratu zenean andrea oso kezkatuta zegoen. Galde-
rak egiten hasi zitzaion: ea ezer txarrik egin zuen... nolaz auke-
ratu zuten bera... Orduan aitortu zion senarrak. Alegia, identi-
fikazio-saio baterako hautatu zutela kalean eta agertu beharra
zeukala, baina lasai egoteko esan ziola abokatuak; ez zeukala
zertan kezkatu.

Iritsi zen eguna. Lantokian goiza jai hartu eta Auzitegian
azaldu zen. Bertako aretora sartu zenean bera bezala beste sei
gizaseme zeuden; denak kexaka ari ziren. Eskubiderik ez zego-
ela bat-batean kalean hautatzeaz zioen batek. Beste batek,
bilera garrantzitsu bat zuela goiz hartan eta galdu egin beharra
izan zuela. Hirugarren tipo ihar batek zioen giza-proiektutik
irten berria zela, eta orain honelako kasu baten aurrean kaka
eginda geratzen zela, bere autoestimua lur azpian zeukala.
Izkinan bat ixil-ixilik zegoen urduri xamar. Gure gizonak pent-
satu zuen hura izango zela susmagarri nagusia zirkinik ere ez
zuelako egiten.

Honela, ordu laurden bat zain egon ziren Auzitegiko aretoan,
denak urduri identifikazioko aretoko atea noiz irekiko. Halako
batean, gizon bibotedun bat agertu zen, eta barrura sartzeko
deia egin. Banan-banan sartu ziren barrura animaliak hiltegira
bezala. Paretaren kontra denak tente eta aurrean zeukaten beira
ilunari begira jarri zituen bibotedunak. Gure gizonak pentsatu
zuen haren atzean egongo zela lapurretaren biktima, eta
orduan ezeroso sentitu zen, bere intimitatea bortxatu baliote
bezala. Argi indartsu bat piztu zen ondoan eta bost bat minutu
egon ziren geldi aurrera begira, bibotedunak itzali arte.

Aretoko atea zabaldu eta irtetean zirrara batek astindu zion
gorputz osoa. Lantokiko etsairik handienarekin topo egin zuen
pasilloan. Ondoeza egiten hasi zitzaion. Aulki batean eseri eta
baso bat ur ekarri zioten. Bitartean, ezin zuen burutik uxatu:
hori izan bada lapurretaren biktima, ziur ni aukeratu nauela. 

Patu petrala



spaldiko partez alboko
herriko “barrio txino”n nenbi-
len, lagunekin afari goxoa jan
eta tertulia are ederragoa izan
ondoren. 

“Hau ez duk lehengoa, txi-
kito. Gogoratzen al haiz
Marina Txikiko terrazaz? Eta
haren behean zegoan Nautico
tabernaz? Han, bai, musika
ona jartzen zutela, majina
dantza egina gaituk han! Eta
Haizea aldamenean zegoen
Bum-en U2, Inmaculate Fouls,
REM, Itoiz… jartzen zute-
nean…” Nostalgiaz bustitzen
ari ginen, garagardoaz gain,
eta egia zen Zarauzko parran-
dak asko galdu zutela:
ezkontza eta despediden
herria bilakatu da, gorbata-
dun pinguino eta 5 milime-
troko kapa makillajedun pert-
sonai artifizialez betetzen dira
tabernak; edo mozorro kutre,
deseroso eta batere erakarga-
rri ez diren irudimen gutxiko
koadrilez. Eta musikaz zer
esan… Banbolero-banbolero,
Bisbal eta Chenoa, Shakira,
Opa… Ufa! Tumatxa p’al
body.

Ohikoa den bezala, tabernari
globalizatzaileak hasi dira
tabernak ixten hiru t’erdieta-
rako, denak batera, agindu
militarra balute bezala, pert-
siana guztiak ZARRAST! Eta

noski saguentzat bi zulo bes-
terik ez dira geratzen: Fany
eta Txanela. Ez dantza eta ez
trago: bata besteari “pea-pea
inda” jarri, elkarren “fragant-
ziak” sufritu (besapekoak, txi-
notik erositako koloniarenak,
tabako beltza, horia, kalimot-
xoa, sagardo mikatza…) eta
koskabiloetaraino jartzean,
ospa. 

Etxera bidean, alkoholaren
eraginez edo, erdi esna erdi
ametsetan nenbilen. Ez nekien
ziur gau hartan lagunen batek
maiteminduta zegoela esan
ote zidan eta hartara, maite-
minaren inguruan solasean
aritu ginen ala ez. Maitemin-
duaren egoera agoniakoa, ezi-
negonaz josia, bihotza atxi-
murkatu dion haren peskizan;
bere hitz bat, sikiera begirada
bat eskatzen duenean, moila
gainean ura eske dabilen
arraina bezala, heriotzaren
atarian. 

Hor nindoan, bazterrak urra-
tuz, etxe bideko paretetan
babesa bilatuz, oreka gal ez
nezan, bilin-balan-bolon.
Oraindik linboan, bakarriz-
keta erromantiko hari eutsi
nahian. Maitemindua kapaz
da, mendian dagoela, afal
ondoren, ilunpetan, bizikletaz
aldapa behera lau kilometrora
dagoen telefono publikora

] petrilaren harritarteetatik / Zigor Saizar

Nostalgiaz

eta 

maiteminaz
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A jaisteko maiteari deitzearren.
Ordubete luze hitz egin eta
berriz aldapa gora lau kilome-
tro igotzeko, ilunpetan, Pan-
tani eta Lejarreta baino azka-
rrago, maitemina edozein
doping baino substantzia
indartsuagoa baita.

Iritsi nintzen etxe atarira eta
han ikusi nituen ni baino
hamarkada bat gazteagoak
ziren neska-mutilak. Musuka
ari ziren, xuxurlaka, elkarri
begiratuz, eskuak eskuekin
jolastuz… Noiztik ari ote
ziren zentzurik gabeko hitzak
elkarri esaten? Noiztik muxu
heze eta goxoak elkarri ema-
ten eta pasioari frenoa jarriz?
Ziur naiz tabernetako pertsia-
nak itxi baino askoz lehenago-
tik zeudela bi horiek hor. Eta
are ziurrago biak hala biak
sexu gogoz joango zirela
bakoitza bere etxera, irrika
asetzeke. O, c’est l’amour!

Kostata izan arren, atea irekit-
zen asmatu nuen, arropa
kirastua gainetik kendu,
dutxa epela hartu eta ohera
sartu nintzen. Zein ederra den
maiteminduta egotea…baina
ezertarako balio ez duten
ordu luzeak kale gorrian pasa
ordez, ederra da baita bakoit-
zaren ohe goxoan sartzea. 

Ametsak amets, ondoloin. 
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] katraponako petriletik / Izaskun Larrañaga

Xantik ez zuen lanerako ordutegi finko-
rik; horretan, Getariako gasolio banat-
zailea ez da beste portuetakoa bezalakoa
izan: “gasolioa banatzeko ordutegi
zehatzik ez nuen”. Hori zela eta, Madril-
dik ikuskatzaile bat etorri zitzaion, bere
ordutegiaren berri jakitera: “egun
batean, laneko ikuskatzaile bat etorri zit-
zaidan Madrildik. Lan ordutegi zehatz
bat izan behar nuela esan zidan, baina
hori Getaria bezalako herri batean zaila
zela erantzun nion. Hemen denok eza-
gunak ginela, familia moduko bat osat-
zen genuela; horregatik, arrantzaleek
gasolioa behar zutenean, ni beti prest
egongo nintzela esan nion, eta ez ordu-
tegi zehatz batzuetan soilik”. 

Xantik udan egiten zuen lan gehien, itsa-
sontziak atunetara joaten zirenean:
“badira hamahiru eta hamalau milioi
litro gasolio saldutako urteak”. Gaso-
lioaren prezioan ere aldaketa nabarmena
izan dela dio Xantik: “ni hasi nintzenetik
prezioak aldatu dira”. Gauza guztiek
bezala, gasolioak ere gora egin du. 

Hamahiru urte zituela, ikastea gehiegi
gustatzen ez, eta itsasoan hasi zen Xanti.
Ez zitzaion eskolara joatea gustatzen,
baina ez zuen denbora asko behar izan
lan-mundua ere zein gogorra zen jaki-
teko: “nik ez nuen eskolara joan nahi
izaten, baina azkar konturatu nintzen
itsasoa zein gogorra zen”. Mutil guztiei
bezala, Xantiri ere soldadutzara joatea
tokatu zitzaion, eta, handik etorri
zenean, gasolioa banatzen hasi zen:
“gure lehengusu batek horretan egiten
zuen lan; baina, hark jubilatu egin behar
zuenez, nik lortu nuen haren postua”. 

Itsasontziei gasolioa hornitzeaz gain,
Xanti itsasoan ibiltzen zen, bere txalupa
txikian; hala kontatu digu: “enplegu bat
baino gehiago nituen; gasolioa banat-
zeaz gain, itsasoan ibiltzen nintzen, txa-
luparekin”. Xantik beti izan du itsasoa-
rekin lotutako ogibidea; izan ere,
gasolioa banatzeaz eta arrantzan ibilt-
zeaz gain, arrandegi baten jabe ere izan
zen, bere emazte Maria Teresa Andone-
girekin. 

Hogeita hamar urtez egon da gasolioa
banatzen, baina, dagoeneko, erretiroa
hartu du: “urte asko egon naiz hor
lanean, eta, jubilatu ostean, alaba Maria
Angelesek hartu zuen kargu hori”. 

Lan kontuak alde batera utzi, eta Xanti-
ren zaletasunez berriketan jardun dugu.
Lan egiteaz gain, parranda zalea zela ere
aitortu digu: “tartean parrandak ere egi-
ten nituen; bertso batzuk bota eta kan-
tuan ibiltzea ere gustatzen zitzaidan”.
Herriko festak ere gogo handiz bizi izan
ditu. 

Badoa adinean aurrera, baina Xantik
bere parrandatxoak egiten eta gaur
egungo jai giroaz gozatzen jarraitzen du,
gazte nahiz adinekoekin: “gaur egungo
gazteekin ere egiten ditut parranda bat-
zuk; lehen ez ginen gazteak adinekoekin
nahasten, baina, orain, bai, eta hori oso
gauza ederra da. Batzuk kontra egiten
didate, baina, nire ustez, gaur egungo
gazteek lehengoek baino edukazio hobe-
agoa duzue”. 

Parrandez gain, arrauna izan da Xantik
bihotzean eraman duen beste zaletasu-
netako bat: “arraunerako ere prestatu
genuen trainerua; onenetakoa zen, eta
trainerilletan Espainiako txapelketa bat
irabaztea ere lortu genuen”. Arraunaz
ari garela, bere talderik gustukoenaz
galdetu diogu: “Nire gustuko taldea
Getariako izan da beti, baina Castron ere
baditut lagunak, eta, azken aldian, Cas-
troren alde nago”.

Arraunaz hitz egiten egon gara, eta aur-
tengo Kontxako Estropada nork iraba-
ziko duen galdetu diogu; “Orio oso
ondo ikusten dut. Noiz edo noiz entre-
natzen ikusi ditut eta ondo dabiltza”.

Xanti Aizpuru:

“Gasolioa banatzeko ordutegi 

zehatzik ez nuen”

Xanti getariarra da, eta bizi osoan bertan bizi izan da.

San Roke kalean jaio zen 1940ko uztailean; berak

esan digunez, oilo artean. Lan asko egin ondoren,

dagoeneko jubilatuta dago, eta, orain, bizitzaz gozat-

zeko aukera ezin hobea du. 

“Nire gustuko 

taldea Getariako

izan da beti”



Aurtengo denboraldia bukaerara iristen ari da zuzeneko kont-
zertuei dagokienez. Alde batetik, eta zoritxarrez, badirudi, hiru
urte eta ehun bat talde pasatu ostean, Ketarri tabernako M!
MuzikActs (Makala eta Ladis) kolektiboak betirako uzten duela
zuzenekoak eskaintzeari. Eta hiru urte horiek gogoratzeko
herrian hainbatetan izan diren Delorean laukote zarauztarrek
eman zioten agurra; esaten dutenez jo dituzten kontzertu guz-
tietatik indartsuena izanez. 

Honetaz gain, Zarauzko gaztetxeak eta Getariakoak Musi-
kaske Internazionalak 1.Topaketa antolatu genuen bi astetan
zehar eta bertan, AEB, Italia, Euskal Herria, Norvegia, Belgika,
Argentina, Frantzia eta Estatu Espainiarreko taldek parte hartu
zuten. 

Getariako Gaztetxean, alde batetik, JUJU eta LA CASA FAN-
TOM norvegiarrak izan ziren. Lehenengoak hiru emakumez
osatutako rock indartsua, melodia erakargarriekin, Bikini Kill,
Sonic Youth, Sleater Kinney eta beste emakumez osatutako ban-
dak oinarritzat hartuta. Benetan gustura utzi gintuen euren
zuzenekoak. Eta bigarrenak, Oslo-ko baso bateko zuhaitz etxe-
tan bizi diren baxulari eta bateriajole bat. Noise-a, grind-a,
crust-a eta beste hainbat ertzeko erritmo biziak hartu eta nahas-
keta ezin hobea egiten zutela erakutsi zuten. 

AMEN RA Belgikarrek, aldiz, gogortasun antzeko batekin
baina erritmo geldoak markatzen zutelarik erritmoa, Today is
the Day, Isis edota Neurosis bezalako taldeen eraginpean.
Hurrengo egunean 10000 pertsonen aurrean jo zuten Frantziako
jaialdi ospetsu batean. Hauek baino lehen, Jousilouli talde lezo-
tarretik ateratako DIRUA eta Donostiako talde berri batek jo
zuten (WRONG WAY). 

Uztailerako AFRAID! italiarrak eta Noiznahi jaialdia abuztu-
rako.

info gehiago: 
myspace.com/noiznahi

gaztetxetik / ion arakistain] marixabelen sukaldea [

Agur Ketarriko

zuzenekoei

Dagoeneko beroa hasi da, eta Marixa-
belek, oraingo honetan, udarako pos-
tre freskagarri eta erraz egieko bat
prestatu digu. On egin!

Jogurtaz eta fruitu

gorriez 

eginiko izozkia

Osagaiak:

3 jogurt natural gaingabetu

2 arrautza

Baso bat esne gaingabetu

Kremazko gazta gaingabetu
terrina bat

100 gr azukre

50 gr mugurdi

200 gr andere-mahats

Kontserbako 100 gr  marrubi

Egiteko modua:

Bol batean hiru jogurtak, azu-
krea eta kremazko gazta ipini
eta nahastu; nahasketa kre-
matsu bat geratu arte. Ondo-
ren, bi arrautza irabiatuak
gehitu. Marrubiak txikitu eta
esnearekin batera lehengo
nahasketari gehitu; mugur-
diak osorik gehitu eta
nahastu. 

Molde laukizuzen batean jarri
nahasketa guztia eta izozkai-
luan sartu. Ordu erditik ordu
erdira atera eta sardexka
baten laguntzaz nahastu eta,
berriz ere, izozkailuan sartu.
Prozedura hau hiru aldiz egin
behar da. Mahaira atera baino
ordu erdi lehenago izozkailu-
tik atera. 



Lekua: Katrapunan
[Uztailak 21, ostirala]

“LA EDAD DE HIELO 2”

Ordua: 22:00etan
Lekua: Katrapunan

] KZ gunea

Uztaileko ordutegia: liburute-
giko ordutegian (10:00etatik
13:00etara)
Tutorearen ordutegia: astear-
tetan (uztailak 4, 11, 18)
16:00etatik 20:00etara

UZTAILEKO mINTEGIAK:

[Uztailak 4, asteartea]

VIA MICHELIN (17:00-18:00)
ZURE LIBURUA AURKITU
EZAZU (18:00-19:00)

[Uztailak 11, asteartea]

EUSTAT (Estatistikak) (17:00-
19:00)

[Uztailak 18, asteartea]

EUSKAL NEKAZARITZA
MUNDUA (17:00-19:00)

] festak

[Abuztuaren 4tik 8ra SAL-

BATORE JAIAK 2006]

Kontzertuak, estropadak,

konpartsa, txapelketa,

musika...

SALBATORE JAIETAKO

TXAPELKETAK:

[Uztailak 29, larunbata]

GETARIAKO V. SALBA-

TORE BIATLOIA. Igeriketa

eta lasterketa

Adina: 16 urtetik gorakoent-
zat

[Abuztuak 4, ostirala]

XIII. GOITIBEHERA JAIT-

SIERA. 

Adina: 12 urtetik gorakoent-
zat

KOADRILEN ARTEKO

HERRI KIROLEN III. 

22- artzape @topagunea.com

] kirolak 

“UDA 2006” KIROL JAR-

DUERETAKO KANPAINA

Kirolak: BELA, PIRAGUIS-

mOA, SURFA, URAZPIKO

JARDUERAK, IGERIKETA,

AEROBIC, SPINNING,

FRONTENIS, HONDART-

ZAKO BOLLEYA.

Izen-ematea eta informazioa:
udaletxean (tel. 943 896024),
liburutegian (tel. 943 896147)
eta Turismo Bulegoan 
(tel. 943 140957)

SALBATORE DEUNA IX.

PILOTA TXAPELKETA fede-

ratuentzat (kadeteak, jube-

nilak eta 22 urtetik behera-

koak)

Partida-egunak: asteartea eta
osteguna (19:00etatik aurrera,
hiru partida) eta larunbata
(10:00etatik aurrera, 3 partida
eta 16:00etatik aurrera, 4 par-
tida).
Antolatzailea: Gure Txeru
Elkartea
*** Salbatore Egunean (abuz-
tuaren 6an) txapelketaren
finala jokatuko da. 

] irteerak 

[Uztailak 2, igandea]

BIZIKLETA IRTEERA (goiz

buelta): LEITZA-ANDOAIN.

22 kilometroko ibilaldia

aldapa behera (bi ordu) 

Irteera-ordua: 08:20 (autobus
geltokian)
Antolatzailea: Gure Txeru

[Uztailak 7,8,9]

PORT AVENTURA - NOU

CAmPera irteera

Izen-ematea: kiroldegian eta
liburutegian, uztailaren 5a
baino lehen. 
Antolatzailea: “Sahatsaga”
kiroldegia

] kaleko zinea

[Uztailak 20, osteguna]

“ AUPA ETXEBESTE”

Ordua: 22:00etan

22- artzape @topagunea.com

] uztaileko agenda

OLINPIADAK

Adina: 16 urtetik gorakoent-
zat

[Abuztuak 5, larunbata]

X. mARmITAKO 

TXAPELKETA

Prestatu mantalak eta hasi

tipula txikitzen!

FULDAIN farmaziaren 

zaintza egunak: uztailaren

3tik 9ra (biak barne)

telefono interesgarriak

Udal bulegoa ....943 896 024

Faxa ............943 140 190

e-mail:udala@getaria.org

Kiroldegia ........943 140 432

Kirol-portua ......943 580 959

Taxiak

Segundo ......607 720 242

Jose mari ....607 403 498

Udaltzaingoa ....943 896 146

Liburutegia ......943 896 147

Anbulatorioa ....943 140 957

Botika ..............943 140 441

Herri Eskola ......943 140 729

SOSdeiak ......................112

Artzape ............943000548



maria Jesus Aizpuruk utzitako argazkia.

Honako argazki honek baditu, jada, hirurogei urte baino gehiago; nola pasatzen den
denbora! Bertan agertzen diren neska gazteak “Hijas de Maria”taldeko kide ziren. Ba
al dakizue zer den “Hijas de Maria”? Neska gazte ezkongabeek osatzen zuten kon-
gregazioa zen. Kongregazioa nahiko zorrotza zen eta taldeko neska zaharrenek nes-
kato gazteagoak zaintzen zituzten: hauek erromeriaren batean mutikoren batekin
dantza eginez gero, zigortuak izaten ziren. 

Argazki hau Don Telesforo bikarioarekin Arantzazura egindako txango batean ate-
ratakoa da eta, bertan agertzen diren neska gazteak ondorengo hauek dira; ezker-
eskuin: Pepita Isasti, Maria Jesus Aizpuru eta Pakita Errazkin. 

Zorion agurrak] akordatzen

Txangoa

June Ulacia
Ekainak 30

Zorionak gure poxpolinari!
Muxu bat amona, osaba-izeko

eta Izaroren partez. 

Onditz Galdos
Uztailak 10

Zorionak gure sorgintxoari eta 4
belarri-tirakada familia eta bere-

ziki Ametsen partetik. 

Nahia Gomez
Uztailak 7

Zorionak,potxola! Familiaren
partetik hiru muxu handi.

Norbait zoriondu nahi izanez

gero, argazkia bere testutxoare-

kin Txeruko postontzian utzi

edota Eskualtxetara eraman.

Gogoratu! bazkideek doan

daukazue eta bazkide ez zare-

tenok 4 € ordaindu beharko

dituzue argazki bakoitzagatik.

Xabier Irigoien
Uztailak 10

Zorionak,etxeko denen parte-
tik, ondo pasa eguna.
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